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Nyt

fra
Skovstrup

Annoncører: Vibration Nord . Anlægsgartneren Lars Rasmussen . Dantek Brian Bilpleje . AM Auto . Wagner
Anlæg & Havedesign . Bagger & Brink . Haals Bageri . Bedemand Tine Snedker . Fjellerad Auto . Shell Gunderup

Borgerforeningen for
Vaarst og Omegn

Webmaster på www.vaarst.dk:
Søren Thorsen
Spejder i Vaarst:
Kredsfører Lone Johansen Bundgaard, Tlf. 22 96 41 24,
loneogjoernbundgaard@gmail.com

Formålet med dette blad er at orientere om, hvad der sker i
Vaarst og omegn lige nu. Bladet udkommer ca. 4 gange om
året - eller når der er behov og lyst til at meddele nye informationer via foreningen.
I bladet orienteres om sidste nyt fra borgerforeningen og samrådets aktiviteter samt historier fra byens foreninger og
institutioner.

Udlejning af borde/stole
Flemming Kristensen, tlf. 20 64 05 15
Fodbold, badminton, håndbold mm.
se www.vfb-sport.dk
Cowdancers i Vaarst:
Heidi på tlf. 98 33 33 64 eller Vibeke på tlf. 21 62 27 09

Næste nummer forventes at udkomme sidst i september 2022.
Har du materiale til næste blad, kan det sendes pr. mail til:
vaarst.borger@gmail.com senest d. 25. november 2022.

Petanqueklubben:
Formand, Søren Brink, tlf. 20 91 48 88,
formand@vaarst-petanqueklub.dk.
Kasserer Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68,
kasserer@vaarst-petanqueklub.dk

Tak til alle, der har bidraget med materiale og fotos
til dette nummer af Rundt om Vaarst.
Udgivet af Vaarst og Omegns borgerforening

Vaarst Fjellerad Fiskeriforening:
Leif Laustsen tlf. 40 88 65 04 eller leif@fjelleby.dk

Ansvarshavende: Rikke Christensen
Tryk:

Vestergaards Bogtrykkeri

Distribution:

Vaarst, Stærhøj, Gudum, Skovstrup og Torderup Leje af Årstidernes hus:
www.vaarst.dk - Booking af Årstidernes hus.
Her findes kalender og vejledning i onlinebooking.

Borgerforeningens visioner
for Vaarst

Flag ved byens 5 indfaldsveje:
Flemming Kristensen tlf. 20 64 05 15 flemming9260@gmail.com

Vaarst skal være en by med et attraktivt nærmiljø, hvor
arrangementer, aktiviteter og initiativer skal medvirke til at
skabe en bykultur med fokus på fællesskab og oplevelser.
Byens foreninger og institutioner skal i højere grad inddrages
i arbejdet med arrangementer samt bladet “Rundt om Vaarst”.

Flaghejsning ved Friskole:
Flemming Kristensen tlf. 20 64 05 15 flemming9260@gmail.com
Leje af Vaarst klubhus:
Tilde Kvist på tlf. 52 37 03 55

Vaarst skal profileres uden for byskiltet - det er ikke nok at
vide, at man bor i en fed by, hvis resten af verden ikke ved,
at den eksisterer.

Her holder Bogbussen i Vaarst: Vaarst Banevej
Onsag kl. 16.15 - 17.15

Vaarst skal være fremtidens landsby og skal derfor også om
10 år være bedre rustet til at konkurrere med de lidt større
byer tættere på Aalborg.
Hvad er det, vi skal konkurrere på? Hvor adskiller Vaarst sig
fra de øvrige små byer? Hvordan gør vi byen til et attraktivt
valg og et prisbilligt alternativ for børnefamilier idag og 10 år
frem?

Vaarstsamlingen:
Britta Nielsen tlf. 40 87 35 68

Zikelprinsesser: Theo Beltoft tlf. 61 72 34 16

Kanoer: Købmanden i Fjellerad
Udlejning af Gudum forsamlingshus:
Jens Ole Rasmussen tlf. 40 40 01 08

1000 tak

Borgerforeningens bestyrelse:
Flemming:

Formand, formand.vaarst@gmail.com

Rene:

Næstformand, braskdk@outlook.dk

Christian:

Næstformand, chr.borup71@gmail.com

Lenette:

Kasserer, kasserer.vaarst@gmail.com

Cecilia:

Bestyrelsesmedlem, sille_300@hotmail.com

Torben:

Bestyrelsesmedlem, anneotte@hotmail.dk

Jess:

Suppleant, jesskaaremortensen@gmail.com

Mai Ingrid:

Suppleant, mayx0558@bisko.dk

til alle vores sponsorer

Vi har format til dine tryksager
Charles Lindberghs Vej 9 · 9430 Vadum • Østergade 17b · 4171 Glumsø

www.vestergaards.com • Tlf. 9892 0500
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Skt. Hans
Endelig var det muligt at samles igen til
fælles sankthansbål.
Borgerforeningen stod for arrangementet, og det foregik i de fine rammer i
Vaarsturet.
Vejret var fantastisk, og der var stor tilslutning
fra byens borgere.

Der var tændt op i grillen, og rigtig mange
mødte tidligt op for at få en grillpølse inden
bålet skulle tændes.
Salget af pølser og vand stak nærmest af, og
der måtte i hast fremskaffes ekstra forsyninger.

Traditionen tro skulle årets Vaarster kåres. Den
udvalgte var i år Rikke Christensen, som er
ansvarlig for vores blad, RUNDT OM VAARST.
Hun har gennem rigtig mange år stået for alt
omkring produktion, annoncesalg og orientering fra foreningerne i byen.

Vi lover at være bedre forberedt til næste år.

Tak, og tillykke til Rikke.

Høstfest

Høstfesten blev en dejlig dag i fællesskabets ånd.
Dagen startede klokken 12 med hoppeborg og
børneloppemarked.
Der var 2 fodboldkampe på plænen og boden
under balkonen havde travlt med servering.
Grisen stod på grillen hele dagen og spredte
skøn duft.
Der blev indleveret flotte kager til kage-bage
konkurrencen og efter fodboldkampene - én
vundet og én uafgjort, blev vinderen af kagebage dysten fundet.
Et kyndigt dommerpanel havde prøvesmagt og
bedømt de indkomne kager.
Vinderen med dommerstemmerne 4 - 1 blev
Anna Borup, tillykke.

Der var straks mulighed for at erhverve sig et
stykke af kagerne sammen med en kop kaffe
og kagefadene var hurtigt ryddede.
Så var tiden kommet til Vaarst Games.
Der var fem hold på banen og efter alle disciplinerne var udkæmpet, kunne vinderen kåres.
Det blev Team Træls med tvillingerne Vitus
og Elliot i spidsen, der løb af med sejren,
tillykke.
Til sidst blev eftermiddagen afsluttet med en
god gang rundbold, hvor mere end 30 glade
Vaarstere deltog.
KL. 18.30 var der flot dækket op til spisning. 90
personer, både børn og voksne nød den lækre
mad.
Baren var bemandet hele aftenen af Casper
Helverskov. Der var musik, dans og bæger-
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klang den hele nat.
Festen var en stor succes og det er vedtaget at fremover er der Høst / byfest i Vaarst
den første lørdag i September.
Skriv det bare i kalenderen.
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Skovstrup borgerforening
Natur er “Skovstrups Borgerforenings” DNA.
Vi glæder os over det hver dag, når vi kører på
Vaarstvej og det håber vi, at alle der benytter
sig af Vaarstvej gør.
Vores kontakt er:
skovstrupborgerforening@gmail.com
Vores fremadrettet kalender ser således ud:
Torsdag d. 13. oktober.
Hygge i klubhuset i Vaarst i samarbejde med
Samrådet “Myter og Musik” se side 13.
27. november
1. søndag i Advent i Skovstrup
Træet tændes og der hygges.
Lørdag d. 4. marts 2023
Generalforsamling i “Vaarst Uret” på Vaarstvej.
Der vil som sædvanlig blive delt invitationer ud
i jeres postkasser.
Foreningen har til formål at fremme det sociale
samvær, samt styrke sammenhold og kontakten til hinanden.

Samrådet for
Vaarst og Omegn
Samrådets bestyrelse har fortsat en sammensætning af personer fra de tre landsbyer
Formand Lis Larsen:
lislarsendahl@gmail.com
Nætsformand Flemming Kristensen
flemming9260@gmail.com
Kasserer Lenette Nonbo
lenette.nonbo.frivillig@gmail.com

retningslinjer i bladet, så alle kan læse hvilke
bestemmelser, der er besluttet rent politisk for
et samråd.
Vi vil fortsat arbejde for, at alle foreninger i området kan søge om de få midler, der er i Samrådet til hjælp til de aktiviteter de tre borgerforeninger arr. i nærområdet.
Samrådet har valgt et arrangement i oktober
“Myter og Musik” der relaterer til det område
vi alle bor i (Landsbyerne langs Vaarstvej”
med stor hjælp fra Aalborg Kommune (Kultur
i Landdistriktet).
Se side 13.

Bestyrelsesmedlem Nikolai Sacher
nikolai@sacher.dk
Da vi har en forpligtigelse til i forhold til rammerne for et Samråd i Aalborg Kommune,
at sørge for god information i det område vi
repræsenterer, har vi valgt at sætte de nye

Samråd i Aalborg Kommune
Principper og retningslinjer for Samråd i
Aalborg Kommune (gældende fra maj 2022)

Samrådet har ansvar for at være synlig i det
lokalområde det dækker.

Aalborg Kommune vil arbejde for at involvere
borgerne i udformningen af kommunale strategier, politikker, planer og projekter på et så
tidligt tidspunkt, at de har mulighed for at bidrage til indholdet.
Men også, at borgerne engagerer sig i udviklingen af deres lokalområde og dermed bliver involveret og bidrager med deres ressourcer og
kendskab til lokalområdet.

Der skal være muligt at tilgå information om
samrådets sammensætning, møder og aktiviteter via eksempelvis en hjemmeside, Facebook side eller lignende.

I Aalborg Kommune har der været etableret
samråd siden 1991, og der findes i dag 48
samråd.
Disse samråd har og er en væsentlig del af den
borgerinddragelse, der finder sted i Aalborg
Kommune, udover de øvrige dialogfora, som
bl.a. kendes via lovgivningen f.eks. i Planloven
ved udarbejdelse af lokalplaner m.v.
1. Hvad er et samråds opgave
Et samråd i Aalborg Kommune er en organisation, som består af et antal repræsentanter fra
et lokalområdes klubber, foreninger og institutioner o.l.
Samrådene skal tilstræbe, at sammensætningen af rådet sker med bredest mulig repræsentation fra lokalområdet.
Ideen med samråd er at give foreninger, institutioner m.v. mulighed for samlet at tage
spørgsmål op om udvikling og projekter m.v.
som vedrører alle beboere i et lokalsamfund.
Samrådet skal være et lokalt talerør, som skal
tilstræbe at repræsentere så mange lokale
foreninger som muligt.

Samrådene bør følge med i den kommunale
planlægning overordnet og lokalt.
Samrådene kan på linje med alle andre afgive
et høringssvar til disse planer.
Dette gøres primært ved, at samrådene
tilmelder sig den elektroniske infoservice på
kommunens hjemmeside.
Samrådene kan gøre opmærksom på problemstillinger i deres lokalområder.
Samrådene arbejder aktivt med udviklingen
af lokalområderne, herunder kommenterer og
rådgiver om kommunale projekter, der får indflydelse på dagligdagen i lokalområderne.
2. Kommunens opgaver
Aalborg Kommune skal ved planlægning af
større lokale projekter og planer, der har indflydelse på lokalområdet, rette henvendelse til de
lokale samråd med information om projekterne
og hvis det er muligt indgå i dialog herom.
Kommunen skal tage denne kontakt til samrådet i et tidligt stadie af planlægningen, på en
sådan måde, at samrådene har mulighed for at
bidrage til indholdet af projektet eller planen.
De enkelte forvaltninger overvejer løbende,
hvorvidt de har planer eller projekter, der har
stor indflydelse for de enkelte lokalsamfund.
Har de det, skal disse kontaktes for enten orientering eller involvering.
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Aalborg Kommune sørger for, at samrådene
har mulighed for at få kendskab til kommunens organisation og de enkelte forvaltningers
opbygning via kommunens hjemmeside,
herunder en oversigt over de relevante kontaktpersoner.
Samrådene skal informeres om større ændringer i den kommunale organisation.
Samrådene kan henvende sig til samrådenes
konsulent i Sundhed og Kultur, hvis de er i tvivl
om, hvem de skal kontakte ved kommunen i
forhold til en given opgave.
Aalborg Kommune skal tilbyde samrådene
årlige møder i de planzoner som de tilhører.
Her kan lokale problemstillinger tages op med
kommunens embedsmænd.
Møderne erstatter ordningen, hvor samrådene
enkeltvis holdt møder med kommunen med ca.
1½ års mellemrum.
Problemstillingerne der tages op på mødet,
skal have en overordnet karakter som interesserer flere samråd, således at mindre problemer i stedet klares over appen ”Tip Aalborg”
eller ved direkte kontakt mellem det enkelte
samråd og embedsmænd.
Samrådene bestemmer dagsordenen til
møderne, og Sundhed og Kultur finder de relevante embedsmænd i de øvrige forvaltninger,
der inviteres til møderne.
I de 4 planzoner der omfatter Aalborg og
Nørresundby afholdes der et fælles møde
for alle samråd i planzonerne.
Ud over ovennævnte møder med samråd
i Planzonerne sikre Aalborg Kommune, at
der afholdes to årlige møder for kommunens samråd.

1. Et dialogmøde mellem politikere, forvaltninger og samråd.

• det forgangne års regnskab,

2. Et temamøde om aktuelle problemstillinger.

• øvrig information om samrådet.

Det årlige møde mellem politikere, forvaltninger og embedsmænd afholdes på en måde,
så der er en mødedel for samrådene i byen, og
en mødedel for samrådene på landet.
Er der sammenfald i de punkter som samrådene ønsker debatteret, så kan der laves en
fælles del for både by- og landsamråd i midten
af mødet.
På den måde sikres det at mødet er mest muligt relevant for alle parter.
Det årlige temamøde kan evt afholdes i forbindelse med det årlige møde mellem politikere,
forvaltninger og embedsmænd, men kan også
ligge særskilt.
Der udsendes nyhedsmails løbende fra Sundhed og Kultur. Indholdet til disse mails er et
ansvar for både samråd og kommune.
Det er vigtigt, at begge parter melder ind med
stof til disse mails.

Ansøgningen sker på et ansøgningsskema
som man får tilsendt af Sundhed og Kultur.
Tidspunktet for den årlige aflevering af ansøgningsskema og regnskab skal ske senest 31/3.

3. Det årlige tilskud
Et samråd kan modtage 15.000 kr. i tilskud om
året. Er et samråd dannet i første halvdel af
et kalenderår, vil det kunne modtage støtte for
anden halvdel af året. Maksimalt 7.500 kr.
Hvert år skal samrådene ansøge om at få tilskuddet.
Det sker ved at indsende en ansøgning til
Sundhed og Kultur sammen med oplysninger
om:
• hvilke foreninger, institutioner mm. der er
repræsenteret i samrådet.

• en årsberetning

Tilskuddet kan anvendes til to formål:
1. Samrådets drift som dækker over støtte
til kontorlokaler, kontorartikler, telefon, porto,
annoncer, hjemmeside og nyhedsbreve m.v.
Herudover dækker det også udgifterne til
samrådets oprettelse.
2. Samrådene kan ligeledes stå som arrangør for en række aktiviteter.
Det kunne f.eks. være Sankt Hansfester,
motionsløb, debatmøder eller oprydningsdage.
Hvis Samrådet ønsker at spare op til en dyr
aktivitet, kan dette lade sig gøre ved at overføre midler til et nøjere angivet formål. Dette
gør man rede for i sin årlige ansøgning.
Betingelser i øvrigt.
Det er en betingelse for at få tilskuddet, at
samtlige kommunens borgere har adgang til
samrådets kommunalt støttede aktiviteter.
De kommunalt støttede aktiviteter må ikke
have karakter af at være overskudsgivende,
men skal sigte på at løbe rundt økonomisk.
Samrådenes tilskud må ikke bruges til at løse
kommunale driftsopgaver.
Samrådenes tilskud må ikke videregives i
støtte til andre foreninger.

Elcykler
Aalborg kommune har afsat en pulje penge
til et projekt, hvor det bliver muligt for borgere i landsbyer at prøve / låne en elcykel, for
at afklare om det kunne være et alternativ til
bil og bus.
Samrådene for Vaarst og Fjellerad havde 7.
september indkaldt til en orienteringsaften, for
at undersøge om der er interesse i byerne for
at deltage i projektet.
Der mødte en del nysgerrige op, og det blev
klart at der er basis for at ansøge om at få et
antal cykler til rådighed i en periode.
Samrådene vil ansøge om 8 cykler.
Dels damemodel med nem påstigning, og dels
en ladcykel der kan transportere børn.
Ansøgningsfristen var sidst i september, og vi
vil gerne starte udlånet til april.

8

Samrådet må dog gerne være medarrangør
i aktiviteter som enkelte foreninger ikke kan
løfte alene.
Samrådet skal via en offentlig kommunikationskanal offentliggøre hvem der sidder i bestyrelsen, mødereferater med videre.
4. Dannelse af et samråd
Hvis man vil danne et samråd i Aalborg Kommune, er det nødvendigt at samle de lokale
klubber, foreninger, institutioner o.l.
Samrådet skal dannes på en stiftende generalforsamling/årsmøde og have vedtaget et sæt
vedtægter.
Der er overordnet ingen regler for hvordan
vedtægterne skal udformes, udover at man
afholder årlige generalforsamlinger/årsmøder,
samt at der skal være en valgt bestyrelse med
minimum en formand og en kasserer.
Når samrådets vedtægter er vedtaget og bestyrelsen har konstitueret sig, indsendes vedtægter og oplysninger om formand og kasserer
til Sundhed og Kultur.
Herefter vil Aalborg Kommune tage stilling til
om samrådet kan godkendes.
Bliver samrådet godkendt, skal det indsende et
CVR. nr. og et kontonummer på en Nem Konto
tilknyttet samrådet.
Fremtidigt skal der være vægtige grunde til at
starte et nyt samråd.
Her tænkes blandt andet på dækning af større
geografiske områder eller tæt befolkede områder, der i forvejen ikke er dækket af et samråd.

Ved vejen

Indledningsvis skal vi lige slå fast, at dette
indlæg intet har med Herman Bang’s roman
af samme navn at gøre, og handler ikke om
ulykkelig kærlighed og kvindeskæbner i en
stille provinsby for 150 år siden.
Det handler simpelthen om vejen – vores vej
– Vaarstvej. Eller rettere, hvad finder vi ved vejen, hvad vokser der i grøftekanten, i rabatten,
i grænsen mellem mark, natur og asfalt?

En del kommuner slår stadig vejrabatterne i
bund – nærmest per automatik. Heldigvis er
flere kommuner begyndt at indse værdien af de
vilde blomster langs rabatter og grøftekanter.
Aalborg kommune praktiserer ”naturnær drift
af vejrabatter”. Om foråret (maj – juni) klippes
kun oversigtsarealer (75 m før kryds), oversigtsarealer indenfor byskiltet samt rabatter langs
frøgræsmarker. Derudover har klippeførerne
fået et lille minikursus i at hæve klipperen de
steder, hvor vegetationen ikke er høj af græsser, brændenælde m.fl, men domineres af lavere blomsterplanter, som ikke bliver høje og
generer. Og blomsterne kvitterer. Om efteråret
(efter 20 aug.) klippes alle strækninger, for at
undgå opvækst af træer og buske.
Herunder følger en række eksempler på almindelige grøftekantsplanter, der kan findes langs
Vaarstvej.

Hver dag giver den os en naturoplevelse, når
vi er på vej til skole, på arbejde eller på anden
måde bevæger os rundt i landskabet.

hvis man hænger buketter af rejnfan under
loftet i hønsehuset.

Gråbynke er en almindelig grøftekantsplante
- som Rejnfan og Knopurt i familien “De kurveblomstrede”.
Arterne i “Bynke-slægten” bliver bestøvet af
vinden, og ikke af insekter.
Deres pollen føres med vinden, og giver årsag
til Bynke allergi hos rigtig mange.
Allergien rammer luftvejene (“høfeber”), og er
man Bynke-allergiker, kan man også reagere
på andre ting, f.eks. gulerødder og meloner
(“krydsreaktion”).
Lad være at begynde at bortluge Gråbynke.
Det er sikkert pollen fra bynker i Romdrup
eller Rusland, der generer din næse.
Grøftekanterne og rabatterne langs Vaarstvej
rummer mange flere planter.
Jeg håber du har fået lyst til at gå en tur
langs ”vores vej” – Vaarstvej og kigge på
planter.

Vaarstvej er knap 10 km lang, fra den starter
i Lundby Krat til den udmunder i den tidligere
Hadsund landevej midt i Fjellerad.
Vejen forbinder landsbysamfundene Skovstrup,
Torderup, Vaarst og Fjellerad.
Gennem den bymæssige bebyggelse er der
ikke meget ”grøftekant” at finde, mange steder slår grundejerne rabatten sammen med
græsplænen. Regner vi det fra, er der ca. 7 km
at gå på jagt langs.
Jagt på oplevelser, årstidens vilde blomster,
flagrende sommerfugle, summende bier. Men
pas på trafikken, det er en farlig jagtmark.
Vil man opleve grøftekanter med de mange
forskellige planter, der knytter sig til dette
specielle stykke natur, så finder man de bedste lokaliteter, hvor det er eng, skov, græsmark
og lign., der grænser op til vejen, og hvor kommunen ikke har klippet (se nedenfor).
Er det korn og lignende markafgrøder, har landmanden tit slået grøftekanten for at forhindre
arter som eks. Lugtløs Kamille (Vild Margerit) i
at brede sig til afgrøderne, ligesom grøftekanten har modtaget sin part af de nødvendige
sprøjtninger og udbringning af gødning.

Jeg har kun nævnt et fåtal, men render du ind
i nogle, som ikke er med her, så er der hjælp
at få på nettet.
Har du en smartphone med, med kamera
og Google installeret, så prøv med Googles
billedsøgning - og bliv imponeret.
Du kan også varme lidt op på hjemmesiden
www.Naturguide.dk, søg på grøftekanter.

Denne smukke plante hedder Alm. Knopurt, en
vigtig insekt- og biplante.
Planten Rejnfan blomstrer i august - september. Det mærkelige navn stammer oprindelig
fra tysk, og betyder noget i retning af “markskels-bregne”. Nogen kalder den Regnfang
(lettere at huske), men også det poetiske - og
rammende - Solknap.
Den stærkt lugtende/duftende Rejnfan er en
gammel lægeplante, der især har været brugt
mod mavelidelser. Gør ikke forsøget, men
nøjes med at lave en “Rejnfan-bjesk”. Planten
kan også bruges til plantefarvning, ligesom
den skulle holde høns frie for mider og utøj,
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Tak til Camilla Dahlgaard Astrup fra Park og
Natur, Aalborg Kommune for oplysninger om
naturnær drift af grøftekanterne.
Peter A. Larsen, Skovstrup

Vibrationsafgratning
Vibrationsslibning
Vibrationspolering
Kuglepolering
Glasblæsning
Overfladebehandling

Seniortræf
l
i
t
n
e
m
i Vaarst baptist kirke
Velkom
Aut. El-installatør
Vaarstvej 260, Vaarst
9260 Gistrup

Bolig-installatør
Landbrugs-installationer
Industri-installationer
EDB-installationer
Tele-installationer
Jonna og

Tirsdag d. 11. oktober kl. 14.00
Overvågningsanlæg
OmTavle“Dansk
Europamission v/ medarbejder Palle Flygter.
og styringsanlæg
Hvidevarer, salg og reparation
ª
Døgnservice
Tirsdag d. 8. november kl. 14.00
Kontakt
en sikker
forbindelse:
Jørgen
Fristrup
fortæller
om tur til Skt. Petersbotg i sejlbåden
V I B R AT I O N

Tirsdag d. 6. dec.
kl. 14.00
KVALITET MED OMHU
Mobil 20 91 48 88 Julehygge v. seniortræfudvalget

Vaarstvej 186 . 9260 Gistrup
Tlf: 98 33 35 98

www.vibrationnord.dk
Freja.

NORD

Gratis adgang

Gistrup Pizza & Grillhus
Hadsundvej 381 . 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 44 00

PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER - GRILLRETTER

D

Vil du støtte
“Rundt om Vaarst”?
med en annonce så kontakt
Rikke Christensen på 25 39 41 96/
borger@vaarst.dk
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www.dantekbilpleje.dk
Tlf. 96 77 50 50

Vibrationsafgratning
Vibrationsslibning
Vibrationspolering
Kuglepolering
Glasblæsning
Overfladebehandling

VW . Audi . Skoda . Seat

Aut. El-installatør
Vaarstvej 260, Vaarst
9260 Gistrup
Bolig-installatør
Landbrugs-installationer
Industri-installationer
EDB-installationer
Tele-installationer

K

Vaarstvej 186 . 9260 Gistrup
Tlf: 98 33 35 98

Overvågningsanlæg
Tavle- og styringsanlæg
Hvidevarer, salg og reparation
Døgnservice
Kontakt en sikker forbindelse:

Stærhøj 5 . 9260 Gistrup

Service og
r e pa r at i o n e r

www.vibrationnord.dk

T l f .ª2 0 7 7 7 6 6 9
myfotografi.info@gmail.com
V I B R AT I O N N O R D

Mobil 20 91 48 88

KVALITET MED OMHU

Vi udfører
alle former for
portrætfotografering

af allePizza & Grillhus
Gistrup
mærker
Hadsundvej 381 . 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 44 00

PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER - GRILLRETTER

D

Vil du støtte
“Rundt om Vaarst”?

med en annonce så kontakt
Rikke
25 39 41 96/
Tlf.:
32Christensen
16 26 95 . på
www.am-auto.dk
v. Peter Christensen .borger@vaarst.dk
Gøteborgvej 3, Skalborg . 9200 Aalborg SV
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Linedance

Halloween

Petanque, Spejder

Linedance

43

Skolernes efterårsferie

Linedance
Seniortræf
Petanque, Spejder
Myter og Musik

Linedance
Badminton/Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

40

OKTOBER

44

48

47
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45

Ti 1
On 2
To 3
Fr 4
Lø 5
Sø 6
Ma 7
Ti 8 Seniortræf
On 9
To 10
Fr 11
Lø 12 Jule - Loppe - Marked
Sø 13
Ma 14
Ti 15
On 16
To 17
Fr 18
Lø 19
Sø 20
Ma 21
Ti 22
On 23
To 24
Fr 25
Lø 26
Sø 27 1. Søndag i Advent
Ma 28
Ti 29
On 30

2022 NOVEMBER

- Myter og Musik
Torsdag d. 13. oktober
se mere side 13

To 1
Fr 2
Lø 3
Sø 4
Ma 5
Ti 6
On 7
To 8
Fr 9
Lø 10
Sø 11
Ma 12
Ti 13
On 14
To 15
Fr 16
Lø 17
Sø 18
Ma 19
Ti 20
On 21
To 22
Fr 23
Lø 24
Sø 25
Ma 26
Ti 27
On 28
To 29
Fr 30
Lø 31

31

Nytårsaften

Skolernes juleferie
Juleaften
Juledag
2. juledag

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

35

34

33

32

Linedance
Seniortræf/Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2022 DECEMBER

- Halloween
Lørdag d. 29. oktober
se mere side 19

Sø 1
Ma 2
Ti 3
On 4
To 5
Fr 6
Lø 7
Sø 8
Ma 9
Ti 10
On 11
To 12
Fr 13
Lø 14
Sø 15
Ma 16
Ti 17
On 18
To 19
Fr 20
Lø 21
Sø 22
Ma 23
Ti 24
On 25
To 26
Fr 27
Lø 28
Sø 29
Ma 30
Ti 31

JANUAR

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2023

- Seniortræf
Tirsdag d. 8. november
se mere side 10

5

4

3

2

1

On 1
To 2
Fr 3
Lø 4
Sø 5
Ma 6
Ti 7
On 8
To 9
Fr 10
Lø 11
Sø 12
Ma 13
Ti 14
On 15
To 16
Fr 17
Lø 18
Sø 19
Ma 20
Ti 21
On 22
To 23
Fr 24
Lø 25
Sø 26
Ma 27
Ti 28
Linedance

Skolernes vinterferie

Petanque, Spejder

Linedance

Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder

Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

FEBRUAR

6

9

8

7

On 1
To 2
Fr 3
Lø 4
Sø 5
Ma 6
Ti 7
On 8
To 9
Fr 10
Lø 11
Sø 12
Ma 13
Ti 14
On 15
To 16
Fr 17
Lø 18
Sø 19
Ma 20
Ti 21
On 22
To 23
Fr 24
Lø 25
Sø 26
Ma 27
Ti 28
On 29
To 30
Fr 31

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Petanque, Spejder

Linedance

Linedance
Vaarstsamlingen
Petanque, Spejder

Generalforsamling

13

12

11

10

MARTS

Petanque, Spejder
Strikke/nørkleklubben

2023

- Generalforsamling
Lørdag d. 4. marts
se mere side 7

- 1. søndag i Advent
Søndag d. 27. november
se mere side 7

2023

- Seniortræf
Tirsdag d. 6. december
se mere side 10

- Jule - Loppe - Marked
Lørdag d. 12. november
se mere side 14

Har du noget, du vil have med i kalenderen, næste gang “Rundt om Vaarst” udkommer sidst i september så send det venligst til vaarst.borger@gmail.com senest d. 25. november 2022

Lø 1
Sø 2
Ma 3
Ti 4
On 5
To 6
Fr 7
Lø 8
Sø 9
Ma 10
Ti 11
On 12
To 13
Fr 14
Lø 15
Sø 16
Ma 17
Ti 18
On 19
To 20
Fr 21
Lø 22
Sø 23
Ma 24
Ti 25
On 26
To 27
Fr 28
Lø 29
Sø 30
Ma 31

2022

- Seniortræf
Tirsdag d. 11. oktober
se mere side 10

- Opstart af badminton
Tirsdag d. 4. oktober
se mere side 14

HAR DU HUSKET!!

Storvorde El-Service
Lars Bagger – Søren Brink – Jan Carlsen
21 28 39 96

Bilvask

22 24 96 21

Kongerslev - Vaarst - Gistrup - Klarup - Storvorde

- DIN ELEKTRIKER I ØSTHIMMERLAND -

1/2 pris
Hverdage
kl. 11-15

20 91 48 88

Hele
weekend
en

Shell Gunderup
Hadsund Landevej 520 . Gunderup . 9260 Gistrup

www.wagner-havedesign.dk . Tlf 30 690 680

Fjellerad Auto
Algebekæmpelse

Tlf.:
20 43 44 82

Salon Chic

Sporing

500,-

+ moms
Gælder til d. 1. feb. 2023
ler af:

Forhand

Synscheck

299,-

Udebehandlinger:
Tirsdag/onsdag
efter aftale
Åbningenstider:
Tirsdag/onsdag
efter aftale
Torsdag/fredag 10-17

Alt i

v/ Lene Thorsen . Gudumvej 112 Vaarst . 9260 Gistrup . Tlf.: 96 36 66 14

Vinter/helårs

+ moms

dæk

Fjellerad Auto Aps . Fjellerad Bygade 29 . 9260 Gistrup . Tlf. 96 36 50 80
12

Myter og musik

i Vaarst og omegn d.13 oktober

mråd
Vaarst Sa r
invitere

t

te
rangemen
r
a
e
t
t
e
d
l
ti
et
i klubhus
i Vaarst

I Vaarst har arkæologer fra Nordjyllands historiske
museum i flere år gravet i den gamle boplads fra jernalderen, og det har medført en stigende lokal interesse for fortiden, og naturens hemmeligheder.
Men her inviteres der til en aften med de gode historier,
der ligger gemt i egnens gravhøje, moser, åer og spændende gamle herregårde og møller.
Specielt hemmelighederne er der fokus på, når historiker Inger Bladt fra museet går på scenen sammen med
tre lokale musikere.
Hun er kendt som en garvet fortæller, og hun har flere

lokale myter med i muleposen, bl.a. om troldfolket
og forsvundne unge piger.
Musikgruppen består af tre nordjyske musikere,
Linda Josefsen, Mads Lang og Mark Kühn, der er
kendt fra sammenhænge som Mari, Get your gun,
Hjalte Ross og folkeklubben.
Musikerne vil skabe en overjordisk stemning af klange
og lydbilleder, og den gør de skæbnesvangre fortællinger
om menneskers møde med de lokale spøgelser ekstra
spændende.

Tilmeldin
g

Vaarst-Fjellerad boldklub står for et let traktement klokken 17.30.
Der serveres tre tarteletter, og en sodavand eller
øl for 50,Ønsker man ikke at deltage i spisning, starter arrangementet kl. 19.00, som da vil være gratis.

til Jannie
Nymann
på
SMS 415
6
8
3
1
9 eller
jannie.ny
mann@g
m
ail.com.
Skriv ant
al person
er,
og om de
t er med e
ller
uden spis
ning.
Ønskes sp
isning,
følger bet
alingsinfo
derefter.

Arrangør
Aalborg kommune i samarbejde med
Nordjyske museer,
KORMA, Samrådet for Vaarst og omegn og
Vaarst Fjellerad boldklub.
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VFB Passiv medlem
Bliv

passivt
medlem
i VFB

Der er som altid stor efterspørgsel på
PASSIVT MEDLEMSKABER af VFB.
Hvor er det dejligt, at folk i vores lokalsamfund
vil støtte op om Vaarst-Fjellerad Boldklub
og det fællesskb,
som klubben er med til at skabe i manges dagligdag.
På forhånd mange tak og tak for støtten.

Badminton

Tilmelding til badmintonsæsonen 2022/23
Der tilbydes baner
mandage og tirsdage i tidsrummet
kl. 19.00 - 22.00 fra
september 2022 til og med april 2023.

Booking:

Book én time og én bane i Fjellerad Hallen,
efter først-til-mølle princippet.
Send en mail til formanden@vfb-sport.dk
med ønsker om tid samt navn og adresse på alle dem,
der skal spille på banen.
Bekræftigelse på booking sendes ud hurtigst muligt.

Pris/kontingent:

Kr. 675,- pr. spiller
Kr. 350,- pr. barn i følge med en voksen

Badminton for børn (1. - 6. klasse)
Tirsdage kl. 16.00 - 17.00
Opstart tirsdag d. 4. oktober
14

Lørdag d. 12. november
KL. 10.00 - 15.00
Fjellerad Hallen
Haalsvej 8, 9260 Gistrup
Opsætning af stande i tidsrummet kl. 8.00 - 9.30

Pris: 1 stand incl. 2 stole kr. 150,-

Tilmeldingen er bindende og først gældende, når betalingen er registreret.

Betaling vis MobilePay: 41 60 23 72
Evt spørgsmål rettes til samme nummer.

- Gratis parkering

- Køb af mad og drikkevarer i kantinen.
Her i blandt rundstykker og kaffe til de morgenfriske.
Vi håber at se
en masse mennesker til en god dag i Fjellerad Hallen
15

Vaarst
børnehave
Vi har siden foråret arbejdet med med emnet fra jord til bord”.
Her har vi sammen med børnene forspiret
forskellige grøntsager, ligesom vi har eksperimenteret med forskellige science aktiviteter.
Feks. hvad sker der, når vi planter en tomatskive i jord eller hvis vi dækker en gammel
og blød rødbede til med jord?
Vi har gennem foråret og sommeren haft børnene med med til at tilse, passe og vande
planterne og kunne i høstugen endelig høste
vores grøntsager.
Det blev fejret om fredagen med en stor høstfest, hvor vi med høst fra børnenes haver, fik
lavet en tre-retters menu.
Denne bestod af kartoffel-porre suppe,
kødsovs med squashpasta og rababertærte
og æble-muffins.
I ugen læste vi også om de forskellige slags
kornsorter og hvordan de ser ud.
Samt malede vi vores eget mel, efter at vi
havde været ude ved DLG Vaarst og samle
korn.
Bagefter fik børnene lov til at lege i korndyngerne.
Hvilket var en vældig sjov oplevelse for børnene.
Maria, Lott, Charlotte, Heidi og Celinn
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På Skomagerbakken 82
- bag Gunderup Kirke, bor ægteparret Tine
og Claus Snedker.
De flyttede hertil for 6 år siden fra et villakvarter i Vodskov hvor deres to, nu voksne, sønner voksede op.
Tine skulle, efter at have være ansat hos
Østhimmerlands- og Sejlflod/Kongerslev Begravelsesforretning i mange år, overtage forretningen efter Inge Jensen.
Det var vigtigt for Tine at bo i nærområdet og
der var brug for plads til Begravelsesforretningen.
Datoen for overtagelse af forretningen var
aftalt til 1/1-2020, men alle-rede i 2016 solgte
de huset i Vodskov og kunne se muligheder i
ejendommen på Skomagerbakken, der tidligere havde huset et autoværksted i mange år.
For Tine er det vigtigt at hjælpe pårørende
til at få den afsked med deres kære som de
ønsker.
At familien bagefter kan sige at de fik sagt
farvel, på den måde de havde ønsket.
Hun kommer til mange familier i hele Østhimmerland og har et stort kendskab til områdets
kirker, præster og gravere.
Hvis man har ønske om at udfylde Min Sidste Vilje, er Tine meget gerne behjælpelig

med dette. Hun kommer gerne hjem til dig
hvis du ønsker det.

Derudover leverer vi også diverse opgaver til
vindmølleindustrien.

Claus er uddannet Rustfast Kleinsmed,
han har en ”krøllet” hjerne og er dygtig til
at komme med optimeringsforslag og er
meget løsningsorienteret.

Tine og Claus har fundet sig godt tilrette i de
landlige omgivelser i Gunderup.

I slutningen af 2015 startede firmaet Snedker
Solutions dermed i en lille garage på 30 kvm i
Vodskov.
Da der blev mere plads, efter flytningen til
Skomagerbakken, voksede forretningen ligeså
stille.
Først blev der ansat en lærling, som netop er
blevet færdiguddannet Rustfast Smed, der er
kommet endnu to smede til og der er brug for
flere.
Det har betydet at firmaet er vokset ud af rammerne på Skomagerbakken og nu flytter til
Engvej 24 i Storvorde hvor pladsen er større.
Firmaet har en høj standard og hopper ikke
over hvor gærdet er lavest.
Vi udfører alle opgaver indenfor både rustfast
stål og jern.
En stor del af arbejdet er inden for grøn energi.
Vi er fast servicepartner hos en stor virksomhed der laver biogasanlæg og vi servicerer 30
biogasanlæg rundt omkring i landet.

Majarrangement
Vaarstsamlingens forårsarrangement blev
afviklet i maj, med rigtig stor tilslutning.
Emnet for dagen var “Kom og mød gamle
Vaarstere” og få en god snak med gamle
skolekammerater, fodboldkammerater osv.

Trods mødets noget løse struktur, gik det over
al forventning. Der blev snakket og grinet og
ikke mindst mindet.

Mapperne med fotos samlet af Søren Kvist blev
vist flittigt taget i brug, og nogle af gæsterne
havde selv medbragt fotos.
En rigtig hyggelig dag, som vi måske skal
gentage på et tidspunkt
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Energikrise

- og Ifølge kloge folk står vi i starten af den værste
energikrise nogensinde

Priserne stormer i vejret, og det er svært at se enden
på det.
Men godt vi kom med under Aalborg fjernvarme, hvis stabile
prisniveau sparer os for rigtig mange penge i forhold til tidligere.
Så stor tak til den tidligere bestyrelse, for det gode arbejde med
at få os indlemmet.
Elprisernes himmelflugt er specielt hårdt ved de små butikker.
Dagligt hører vi om bagere og købmænd der drejer nøglen om,
fordi indtjeningen ikke kan betale den voldsomme stigning i elprisen.
I lokalområdet er der derfor stor bekymring for byens købmand, der også er hårdt ramt af de svimlende elpriser.

Gitte og Lena er både beklemte og ydmyge over kundernes gestus, men det varmer dem helt ind i hjertet, og giver energi til at
tackle krisen.
Så læg noget handel i
butikken, og giv gerne
en skærv til elregningen.
Så er der håb om at vi
også har en købmandsbutik, når verden
bliver normal igen.
Flemming Kristensen
Formand for borgerforeningen for Vaarst og omegn

Bekymringen er så stor, at behjertede naboer har stillet en
krukke på disken, og opfordret alle til at give et bidrag til
elregningen.
Og de trofaste kunder har taget ideen til sig, og bidraget flittigt.
Og mange har valgt at donere deres pantflasker til formålet.

Hos os kan du
:
Modtage pakk
er

Sende pakker

sendt med:

med:

Hvis din post skal være
fremme næste dag, skal den
afleveres senest kl. 10.00.

UNDGÅ AT GÅ FORGÆVES.
Vi opfordrer vores kunder til at bestille
bagerbrød til weekenden.
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